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كوبا أمريكا في متناول اجلميع لكن اجلماهير قلقة من االقتداء بأوروبا
ستكون كأس كوبا أمريكا لكرة
القدم التي تنطلق هذا الشهر الثالثة
ف��ي أرب���ع س��ن��وات لكن بالنسبة
لهؤالء الذين يعانون من جرعة
مفرطة من بطولة أمريكا اجلنوبية
ف��إن النهاية أصبحت على مرمى
البصر ،لكن ليس اآلن.
والبطولة التي تنطلق في ساو
ب��اول��و ي��وم  14يونيو ستعقبها
نسخة أخرى من كوبا أمريكا العام
املقبل ،رغ��م أن ال��دول��ت�ين اللتني
تشتركان في االستضافة تفصلهما
آالف الكيلومترات وهما كولومبيا
واألرجنتني.
لكن بعد ذل��ك ق��ال منظمون إن
هذا يكفي وستقام البطولة كل أربع
سنوات.
وي��أت��ي ال��ق��رار ض��م��ن عملية
جت��دي��د واس��ع��ة النطاق يقودها
احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم
(الكومنيبول) حتى تتماشى كل
بطوالته مع النظام األوروبي.
وستقام كوبا أمريكا كل أربع
س��ن��وات ف��ي ن��ف��س ع���ام بطولة
أوروبا.
وع���ل���ى م���س���ت���وى األن����دي����ة،
س��ي��ت��خ��ل��ص ال��ك��ومن��ي��ب��ول من
نظام الذهاب واإلي��اب في نهائي
ك���أس ل��ي��ب��رت��ادوري��س وك���أس
س��ودام��ري��ك��ان��ا ،وي��ح��ل محلهما
مباراة نهائية واح��دة في مالعب
محايدة.
وقوبلت التغييرات مبقاومة من

اجلماهير التي تقول إن من الظلم
أن يحتاج املشجعون في واحدة
من أفقر مناطق العالم السفر آلالف
الكيلومترات م��ن أج��ل مشاهدة
املباريات الكبيرة.
كما قوبلت قرارات منح فيسبوك
ح���ق���وق ب���ث ب��ع��ض امل��ب��اري��ات
ف��ي ك��أس ل��ي��ب��رت��ادوري��س ،التي
تعادل دوري األبطال في أمريكا
اجلنوبية ،بخيبة أمل حول القارة
التي تعاني من انقطاع متكرر في
اإلنترنت.
وتأتي التغييرات مع محاولة
الكومنيبول جتاوز سنوات الفساد
والفوضى.
ووجهت اتهامات إلى آخر ثالثة
رؤس��اء الحت��اد أمريكا اجلنوبية
في فضيحة فساد االحتاد الدولي
(ال��ف��ي��ف��ا) ون��ق��ل ن��ه��ائ��ي ك��أس
ليبرتادوريس العام املاضي إلى
م��دري��د بعد أن هاجمت جماهير
ري��ف��ر بليت ح��اف��ل��ة ف��ري��ق بوكا
جونيورز.
وت��س��ب��ب��ت ه���ذه ال��وق��ائ��ع في
توجيه لطمات ق��وي��ة ملصداقية
املنظمة.
ول���م ي��س��اع��د أي��ض��ا ق���رار ضم
اليابان وقطر إل��ى كوبا أمريكا
ه���ذا ال��ع��ام ف��ي زي����ادة ال��ث��ق��ة في
قيادة املنظمة ،إذ تضم البطولة
في املعتاد دول أمريكا اجلنوبية
العشر باإلضافة لفريقني يشاركان
ب��دع��وة خ��اص��ة لكن ه��ذه الفرق

تكون في املعتاد من مناطق أخرى
في األمريكتني.
ل��ك��ن م��ه��م��ا ك���ان ال��س��ب��ب ف��إن
املنظمني واجلماهير سيأملون أن
حتصل كرة القدم على كل االهتمام
في دولة تضم منشآت مت حتديثها
أو ش��ي��دت م��ن أج��ل ك��أس العالم
 .2014ورغ���م استبعاد نيمار
بسبب اإلص��اب��ة ،ف��إن العبني مثل
ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو
وث��ن��ائ��ي أوروج�����واي إدينسون
كافاني ولويس سواريز من بني
األف��ض��ل ف��ي ال��ع��ال��م .وي��ص��ل كل
هؤالء إلى البرازيل للمشاركة في
واحدة من أكثر البطوالت التي تعد
فيها املنافسة مفتوحة متاما.
ولم تفز البرازيل بكأس كوبا
أمريكا منذ  2007ويحتاج املدرب
تيتي ألداء جيد بعد مسيرة مخيبة
لآلمال في كأس العالم في روسيا،
حيث خ��رج أبطال العالم خمس
مرات من دور الثمانية.
وتتوق األرجنتني أيضا للفوز
ب��أول لقب كبير منذ كوبا أمريكا
 1993لتمنح ميسي أخيرا لقبا
دوليا يضاف إلى عشرات األلقاب
التي حققها على مستوى األندية.
ول��م تعد تشيلي قوية مثلما
كانت ،إذ نالت لقب آخر نسختني
م��ن البطولة ف��ي  2015و2016
لكن ال ميكن استبعادها بجانب
كولومبيا وأوروج����واي وبيرو
فنزويال من املنافسة.

جماهير أميركا اجلنوبية قلقة من تأثير االصالحات اجلديدة على مشاهدة املباريات

جنوم البرازيل حتمل على عاتقها عبء تعويض نيمار
ي���دخ���ل جن����وم ال���ب���رازي���ل
النسخة الـ  46من كوبا أميركا
التي تستضيفها أرضهم للمرة
اخلامسة ،وه��م يحملون على
ع��ات��ق��ه��م م��س��ؤول��ي��ة كبيرها
ج��وه��ره��ا ت��ع��وي��ض أي��ق��ون��ة
ال��ـ»س��ي��ل��ي��س��ون» نيمار ال��ذي
يغيب بداعي اإلصابة.
البرازيل
إص��اب��ة ال��ن��ج��م ال��ب��اري��س��ي
وأغلى العب في العالم ،وضعت
أحالم تتويج «راقصي السامبا»
باللقب التاسع موضع تساؤل
خاصة مع ال��وزن الثقيل الذي
ميثله نيمار دا سيلفا في الشكل
ال��ف��ن��ي لكتيبة امل����درب تيتي،
وه��و م��ا سيدفع مجموعة من
ن��خ��ب��ة جن���وم امل��ن��ت��خ��ب ألخ��ذ
مسؤولياتهم لسد ه��ذا الفراغ
الكبير.
أليسون ..جدار «برلني» في
نسخته البرازيلية
صحيح أنّ ح���ارس املرمى
أل��ي��س��ون بيكر ليس معوضاً
م��ب��اش��را ً لنيمار ع��ل��ى اعتبار
اختالف املراكز غير أنّ مساهمات
«ص���� ّم����ام أم������ان» ل��ي��ف��رب��ول
االنكليزي ،ستساعد منتخب
السامبا في بلوغ منصة التتويج
إذا ما سارت األمور كما يشتهي
دفاعا ً وهجوما ً.
بيكر ( 26عاما ً) يدخل بطولة
كوبا أميركا مدفوعاً مبعنويات
تبلغ عنان السماء عقب تتويجه
ه���ذا امل��وس��م مبسابقة دوري
أب��ط��ال أوروب����ا م��ع ال��ـ»ري��دز»

جنوم البرازيل مطالبون بتعويض جوهرة السامبا نيمار

مع احلفاظ على نظافة شباكه
في إي��اب ال��دور نصف النهائي
والنهائي األخ��ي��ر ال��ذي انتهى
بنتيجة ( )0-2على حساب
توتنهام.
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك ،جنح
أليسون ف��ي التتويج بجائزة
أفضل حارس مرمى في الدوري

اإلن��ك��ل��ي��زي ه���ذا امل��وس��م (21
مباراة دون قبول أهداف) متفوقا ً
على مواطنه وحارس مانشستر
سيتي ،إدرس��ون ( 25عاماً20 ،
مباراة بشباك نظيفة) ،املتوج
برباعية تاريخية م��ع ناديه
(ال��دوري وكأس إنكلترا وكأس
الرابطة والدرع اخليرية).

منتخب باراغواي يبحث
عن لقب غاب  40عام ًا

كل هذه اإلجن��ازات الضخمة
واجل��اه��زي��ة القصوى لثنائي
احلراسة البرازيلي جتعل منهما
دعامة أساسية ملنتخب بالدهم
في استحقاقه القاري اجلديد بني
جماهيره.
ك��وت��ي��ن��ي��و ..ال���ع���ودة إل��ى
الواجهة

يبقى كوتينيو ( 26عاماً)
دوم�اً أحد أهم األوراق بني يدي
امل��درب تيتي ملا يكتنزه الالعب
م��ن ق���درات فنية ف��ردي��ة مميزة
تسمح ل��ه بتغيير م��س��ار أي
مباراة ،وفي هذا اإلطار سيكون
ص���ان���ع أل���ع���اب ال��س��ل��ي��س��ون
مطالباً بنسيان موسمه احملبط
م��ع ن��ادي��ه برشلونة حيث م ّر
بأوقات مريرة هي األصعب له
منذ حلوله بقلعة «كامب نو» في
يناير .2018
م��وس��م كوتينيو ك��ان دون
امل��أم��ول إل��ى حد بعيد ،وه��و ما
ت��ؤك��ده األرق�����ام ،ح��ي��ث خ��اض
امل��وس��م امل��اض��ي ب�ين مسابقتي
الليغا وك��أس امللك  22مباراة
سجل خاللها  10أه���داف ،في
حني لعب في املوسم املنقضي
 40مباراة ،في نفس املسابقتني،
أي الضعف تقريباً ول��م يوقع
سوى  8أه��داف ،وفي ذلك داللة
دام��غ��ة على تقهقر واض��ح في
العطاء واملردود.
وتعد «كوبا أميركا »2019
ف���رص���ة ذه��ب��ي��ة ل��ك��وت��ي��ن��ي��و
الس��ت��ع��ادة ال��ث��ق��ة وال���ع���ودة
إل��ى واج��ه��ة األض���واء وتذكير
اجلماهير العاملية بقدراته الفذة،
وقد يكون لغياب صديقه احلميم
والنجم األب��رز نيمار ،انعكاساً
إي��ج��اب��ي�ا ً ع��ل��ى م����ردوده حيث
ستخلو أمامه املساحة للتألق
والبروز في هذه البطولة وأن
يلعب دورا ً محوريا ً في أي جناح
برازيلي محتمل.

األوروغواي املثقلة باخلبرات
تسعى لترك بصمتها
بعد وقوف حملة  2015عند ربع النهائي ،وخروج مخيب من الدور
األول لنسخة ( 2016املئوية) ،يأمل أنصار منتخب أوروغ��واي أن
يعود اخلط البياني ألوالد املدرب اخلبير أوسكار تاباريز للصعود،
ورسم ابتسامة أخرى على يد واحد من أقدم املدربني املستمرين في
صنّاع اإلجناز في 2011
عملهم منذ عام  ،2006ال سيما أن بعض من ُ
ال يزالون على رأس السيليستي.
بالنسبة للبالد التي يبلغ عدد سكانها حوالي  3.5مليون نسمة
أغلب بالغيهم ،يتابع ويهتم بتفاصيل اللعبة ،التحديات اختلفت
كثيرا ً ،ألن كرة القدم نفسها اختلفت بني  2011و ،2019وسيكون
انتزاع أوروغ���واي للكأس الكبيرة  -فيما لو ح��دث  -أم��را ً بغاية
الصعوبة من أرض البرازيل وبالتنافس مع األرجنتني وتشيلي.

دييغو غودين

الصورة الرسمية ملنتخب باراغواي املشارك في كوبا أميركا 2019

يأمل منتخب باراغواي في مشاركته احلادية
والعشرين على التوالي والسابعة والثالثني
في تاريخه ببطولة كوبا اميركا لكرة القدم الى
نفض الغبار والنهوض من جديد في محاولة
للظفر بلقب غاب عن خزائنه طيلة  40عاما.
مر منتخب باراغواي بصعوبات في السنوات
االخيرة ،سيما بعدما اخفق في بلوغ نهائيات
مونديال البرازيل  2014وأنهى مشواره في
تصفيات أميركا اجلنوبية في املركز األخير.
باراغواي لم تفز في أي مباراة دولية ودية
منذ  15( 2015مباراة)
وسيحاول الفريق الالتيني في النسخة الـ 46
احلالية بكوبا اميركا ،بقيادة مدربه االرجنتيني
بريزو الى النهوض سريعا وتقدمي اداء جيد في
املجموعة الثانية.
وي��ع��ول الفريق عند مواجتهه لالرجنتني
وكولومبيا وقطر على اسلحته الفنية املنحسرة
في ألعاب الهواء والضغط وتقارب اخلطوط
واللعب الرجولي والتحلي بالثقة.
توج منتخب باراغواي امللقب بـ (ألبيروخا)
مرتني بكأس كوبا أميركا االولى عام  1953في

البيرو بعد التغلب على البرازيل في النهائي
بنتيجة  ،2-3والثانية كانت عام  1979على
حساب تشيلي في بطولة اقيمت بنظام الذهاب
واالي��اب (فازت باراغواي ذهابا  0-3وتشيلي
اي��اب��ا  )0-1وم��ن ث��م انتهت امل��ب��اراة الفاصلة
بالتعادل السلبي .في نسختني من آخ��ر ثالث
نسخ من بطولة كوبا أمريكا بلغت باراغواي
على االقل الدور نصف النهائي (النهائي في عام
 2011ونصف النهائي في عام  ،)2015وفازت
ب��اراغ��واي مب��ب��اراة واح��دة فقط ام��ام جامايكا
بهدف دون رد عام  2015من مجموع  15مباراة
لعبتها ف��ي النسختني ( 9ت��ع��ادالت وخمس
خسائر) .ونظمت باراغواي هذه البطولة القارية
عام  ،1999لكنها اقصيت من ربع النهائي على يد
اوروغواي بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقتني
االصلي واالضافي بالتعادل .1-1
وانطلقت مشاركات منتخب ب��اراغ��واي في
كوبا اميركا منذ عام  ،1921وسجلت غيابها في
نسخة كاس اميركا اجلنوبية عام  ،195وفي
اخر مشاركة له عام  ،2016لم يحقق الفريق أي
انتصار وخرج من دور املجموعات.

يلعب غودين ال��راح��ل عن أتلتيكو م��دري��د ،كوبا أميركا للمرة
اخلامسة تواليا ً فهو موجود في تشكيلة تاباريز منذ نسخة .2007
غودين بالنسبة للمنتخب مبثابة القلب النابض ،فهو ال يكتفي فقط
ب��األدوار الدفاعية الكبيرة املوكلة إليه ،بل يتقدم لتسجيل األهداف
الرأسية ،وقد سجل في مسيرته الدولية املمتدة لـ  127مباراة8 ،
أهداف ،منها هدف في كأس العالم  2014وآخر في كوبا أميركا .2016
ويلعب إلى جانب غودين في محور الدفاع خوسيه خيمينيز وهما
تقريباً ت��وأم دف��اع أوروغ��واي وأتلتيكو مدريد منذ  6سنوات ،وقد
خاضا معاً  166مباراة بني النادي واملنتخب ،مع العلم أن خيمينيز
أصغر م��ن شريكه بـ 9س��ن��وات لكن بينهما العديد م��ن اخلصال
املشتركة.

لويس سواريز

حتى مع عودته مؤخرا ً من اإلصابة ،ال ميكن ألي مدرب أن يتجاهل
قيمة لويس سواريز في خط هجوم أوروغواي.
مهاجم برشلونة ،وبعد أن أجرى عملية جراحية في ركبته اليمنى،
لعب لدقائق كبديل في ودية األوروغواي وبنما فجر السبت ،وسجل
هدفاً قد ال يكون مهماً في مباراة حتضيرية انتهت ملصلحة منتخب
بالده  0-3ولكن ذو قيمة كبيرة لالعب نفسه بعد أن أبعدته اإلصابة
لنحو شهر.
سواريز حني تبعده األوجاع فإنه يستلهم دائما ً من عودته الرائعة
إثر إصابة في مونديال  ،2014حني غاب عن لقاء كوستاريكا األول
بالنسبة ألوروغ���واي في املجموعة ،ثم سجل ثنائية رائعة ضد
إنكلترا ،ولكنه يحمل ذكرى سيئة من البرازيل بعضه ملدافع األتزوري

اجليل ذهبي يبحث عن مكافأة
كولومبيا بالشكل األمثل

بعد قرابة  18عاماً من التتويج األخير بلقب
كوبا أميركا تتطلع كولومبيا إلعادة فرض اسمها
مجددا ً بني كبار القارة متسلحة بقائمتها املميزة
وفكر مدربها اجلديد كيروش.
وتدخل كولومبيا إل��ى كوبا أميركا 2019
املقررة في البرازيل وكلها أمل في االستفادة من
خبرات جنوم من قيمة راداميل فالكاو ( 33عاما ً)
وكريستيان زاباتا ( 32عاماً) واستثمار تفجر
مواهب مثل ييري مينا ودوفان زاباتا.
وستبدا ً كوبا أميركا ف��ي ال��راب��ع عشر من
شهر يونيو احل��ال��ي حتى السابع م��ن يوليو
على األراض��ي البرازيلية ،إذ لم يسبق ملنتخب
كولومبيا أنّ فاز باللقب سوى مرة واحدة كانت
 2001حني أقيمت املسابقة على أرضها.

مجموعة قوية

وضعت القرعة منتخب كولومبيا في مجموعة
قوية إل��ى ح�� ٍّد م��ا ،إذ ج��اءت رفقة األرجنتني
والباراغواي وقطر في املجموعة الثانية.
وم���ع أنّ ال��ت��رش��ي��ح��ات ت��ص��ب ف��ي صالح
كولومبيا الحتالل الوصافة على األق��ل خلف
األرجنتني ،لكن املفاجآت تبقى واردة سواء
من الباراغواي التي غالباً ما تكون رقماً صعباً
في البطولة ،أو قطر بطلة آسيا التي قدمت أدا ًء
مقبوالً أمام البرازيل في مباراة ودية جرت منذ
أيام .ولن يكون تصدر كولومبيا للمجموعة إن
حدث مبثابة صدمة خاصة وأنّها احتلت املركز
الثالث في النسخة املاضية ومتلك مجموعة من
النجوم القادرين على إزعاج األرجنتني القادمة
بعناصر حت��ت��اج للمزيد م��ن ال��وق��ت لتفرض
زعامتها على القارة.

مينا اكتشاف مونديال روسيا

ب��رز ي��ي��ري مينا بشكل ملفت م��ع منتخب

كولومبيا خالل كأس العالم األخيرة التي جرت
ف��ي روس��ي��ا األم��ر ال��ذي دف��ع عشاق برشلونة
للتفاؤل بصفقتهم التي متّت قبل املونديال إال
أنّ مينا سرعان ما غيّر الوجهة إل��ى إيفرتون
اإلنكليزي في الصيف الفائت.
وميتاز مينا بتفوقه في الكرات الهوائية في
احلالتني الهجومية والدفاعية إضافة لتمركزه
اجليد وحسن توقيته في استخالص الكرات،
خاصة وأنّه يبلغ  24عاما ً فقط.

خاميس قائ ٌد عزل نفسه

تلقى خاميس رودريغيز أبرز جنوم منتخب
كولومبيا وقائد الفريق األول عند غياب فالكاو،
تلقى خبر عدم نية بايرن ميونيخ شراء عقده من
ريال مدريد وهو يستعد لكوبا أميركا ،ليجيب
بكلمات مختصرة« :أنا مركّز اآلن مع املنتخب».
ويعلم خاميس الذي لعب  67مباراة مع بايرن
ميونيخ سجّ ل خاللها  15هدفاً وصنع  20وفاز
بخمس بطوالت أنّ اجلميع في كولومبيا يعوّل
على ما ميلكه صاحب الـ 27عاماً من إمكانيات،
وذلك بعد تراجع أداء فالكاو والتسليم بأنّه لن
يكون خيارا ً أوالً لدى كيروش.

زاباتا يجد نفسه

سنوات من التخبط م ّر بها دوفان زاباتا قبل
أن يجد نفسه مع أتاالنتا ال��ذي ق��اده إلى تأهل
للذكرى ل��دوري أبطال أوروب��ا باحتالله املركز
الثالث في الدوري اإليطالي.
وسجل زاباتا  23هدفاً ه��ذا املوسم ليحتل
ّ
وصافة هدافي ال��دوري اإليطالي متفوقاً على
أسماء بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ليعود اسمه لينطرح مجددا ً بني أفضل الهدافني
في الدوري اإليطالي رغم وصوله إلى سن الـ28
عاما ً.

منتخب تشيلي يستنجد باحلرس
القدمي للدفاع عن لقبه

ي��ح��اول منتخب تشيلي
ال لكوبا
ال��دف��اع ع��ن لقبه بط ً
أميركا م��ن خ�لال االستنجاد
بخبرة وقوة عناصره القدمية.
فهل سيكون «احلرس القدمي»
ق��ادرا ً على جت��اوز صعوباته
وإبقاء «الروخا» في القمة؟
توّج منتخب الروخا بلقبه
األول ف��ي ك��وب��ا أم��ي��رك��ا على
أرضه في عام  2015والثاني
في مئوية البطولة التي أقيمت
في الواليات املتحدة األميركية
وك��ان األرجنتني ضحيته في
املناسبتني.
رغ���م رح��ي��ل��ه ع��ن أوروب���ا
واختياره اللعب في ال��دوري
املكسيكي في فريق تيغريس
أونال إال أن إدواردو فارغاس
( 29عاماً) لم يفقد بريقه بعد
بخوضه لـ 34مباراة مسجالً
خاللها  11هدفا ً.
أب���دع ف���ارغ���اس ف��ي كوبا
أم��ي��رك��ا  2015وس��اه��م في
تتويج منتخب ب�لاده باللقب
األول ف���ي ت���اري���خ���ه ف��ك��ان
ه��داف��اً للبطولة ب��االش��ت��راك
مع البيروفي باولو غيريرو
برصيد  4أهداف.
ع��اد الع��ب تيغريس أون��ال
من جديد في مئوية كوبا أميركا
في ع��ام  2016ليتوّ ج هدافاً
للبطولة برصيد  6أهداف.

فيدال :القلب النابض

يشكل أرتورو فيدال ،العب
برشلونة اإلس��ب��ان��ي ،القلب

جانب من تدريبات منتخب تشيلي

النابض ملنتخب تشيلي خاصة
وأنه يلعب في مكان يخول له
أن يكون وراء كل الكرات التي
متر من اخل��ط اخللفي م��رورا ً
مبنتصف امللعب ووصوالً إلى
اخلط األمامي.
س��ج��ل ف���ي���دال اس���م���ه في
التشكيلة املثالية لنسختي
 2015و 2016نظرا ً ملساهمته
القوية في احراز بلده اللقب في
مناسبتني.
مب��غ��ادرت��ه لفريق بايرن
ميونيخ األمل��ان��ي ف��ي صائفة
 ،2018وجد الالعب املشاكس
صعوبات كبيرة في التأقلم
داخ��ل كيان ن��ادي برشلونة
اإلس��ب��ان��ي وأع���رب م���رارا ً أنه
غير مرتاح في كاتالونيا وأنه
ال يعرف سبب بقاءه احتياطي
لكن مع تتالي املباريات اقتلع

فيدال لنفسه مكاناً في خطط
امل���درب أرنيستو ف��ال��ف��اردي
ف��خ��اض  33م���ب���اراة سجل
خاللها  3أهداف.

ألكسيس اخلبير

رغم أن أالكسيس ،الهداف
ال��ت��اري��خ��ي ملنتخب الروخ���ا
برصيد  41هدفاً ،ال مير بفترة
رائعة مع مانشستر يونايتد
اإلن��ك��ل��ي��زي ،إال أن منتخب
تشيلي سيعول على خبرة
ال��رج��ل ،في احملافل الدولية
خ��اص��ة وأن���ه ال�لاع��ب األكثر
متثيالً ملنتخب الروخا برصيد
 124مباراة دولية.
ن��ال ألكسيس ( 30عاماً)
جائزة أفضل العب في مئوية
كوبا أمريكا  2016التي سجل
خاللها  3أهداف وصنع هدفني.

